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Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
2016. február XX. évfolyam 2. szám
7ovibbra is kérem a lakossigot, hogy az út menti
növények esetében . méter magassigig, az út
szélétŊl, legalibb Iél méterrel nyírjik meg az éSS
alvy Iikat és bokrokat. A jirdinil a magassig .
méter a belygy Iik és növények esetében, és lehe
tŊleg ne lygjanak be az igak a jirda vonaliba. Az
Xtak, jirdik Ťrszelvényét szabadon kell hagynXnk,
amennyiben nem vigjik le, úgy szakembereink
bevonisival intézkedni Iogok a szabilyok betartisa
érdekében.
7LV]WHOW&VyNDNŊLHN
Az elmúlt hetekben visszatért a tél, majd újra
kitavaszRdtXnk 1aJ\ a hŊmérséklet inJadRzisa, és
az is elŊIRrdXlt az idei télen, hRJ\ az érkezŊ FsaSa
dék t|bb IRrmiban is hXllRtt, akir eJ\ yrin bell
is. Ez bizony megnehezíti ilyenkor a közlekedést, az
Xtak tisztítisit. 0inden tŊlnk telhetŊt megtesznk
az Xtak tisztin tartisira, de az egyén IelelŊssége,
az útviszonyok Ielmérése nem mellŊzhetŊ, és nem
ithiríthaty. Az idŊjiris körlményeihez neknk kell
alkalmazkodni, s nem kell tragédiaként IelIogni,
ha esik a hy, és még az ynos esŊ sem katasztry
Iahelyzet, egyszerŤen ez ebben az idŊszakban így
természetes. %ir megjegyzem, hogy a mostani telek
sokkal viltozékonyabbak, és kiszimíthatatlanab
bak, mint egykor, éSSen ezért ehhez a viltozishoz
alkalmazkodnXnk kell. 0eg kell tennnk mindent,
hogy testi éSségnket és vagyonbiztonsigXnkat ne
veszélyeztessk. Ezt a biztonsigot, egy szombati be
visirlis, vagy egy hétvégi Srogram sem írhatja Iell

A os esztendŊben is megtartjXk hagyomi
nyos Srogramjainkat. Ezen kívl szimos Fivilszer
vezet tart még Srogramokat. .érem, hogy Àgyeljék
a &sykakŊi +írek hasibjait, IaFebook oldalXnkat,
honlaSXnkat ZZZ.Fsokako.hX oldalt, ahol tijéko
zydhatnak a község eseményeirŊl. Az önkorminyza
ti hírekben a mostani újsigban is tijékozydhatnak a
IŊbb községi Srogramryl.
&sykakŊ, . janXir .
)ŤUpV]*\|UJ\
SROJiUPHVWHU
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Önkormányzati hírek
Az idei os esztendŊben is
megrendezzk a községi Srogram
jainkat. 7ermészetesen Fivil szerve
zeteink, intézményeink is szimos
eseményt szerveznek, ezekrŊl itt is,
illetve IaFebook oldalaikryl is tXdnak
majd tijékozydni.
&sykakŊn ban a következŊ
IŊbb rendezvények virhatyak
. mijXs . 7avaszköszöntŊ
0ajilis  -ordin 3arkerdŊ

. aXgXsztXs . 6zent 'o
nit 1aSi %úFsú  &sykakŊi 9isirtér,
6Sort XtFa .
. szeStember . szeStember
. szeStember . ;9,,,. &sykakŊi 9ir
jitékok  9ir Alatti 5endezvénytér, =rí
nyi XtFa A.
. oktyber . &sykakŊi 6zreti
)elvonXlis  ,ndXlis 0ŤvelŊdési +iz
 .ossXth /. XtFa, 3etŊÀ 6. XtFa, Ady
E. XtFa, -yzseI A. XtFa, érkezés 0Ťve
lŊdési +iz.
. november . &sykakŊi Ad

vent ,. vasirnaSja, 0ŤvelŊdési +iz és
Sarkja
. deFember . &sykakŊi Ad
vent ,,. vasirnaSja, 0ŤvelŊdési +iz
és Sarkja
. deFember . &sykakŊi Ad
vent ,,,. vasirnaSja, 0ŤvelŊdési +iz
és Sarkja
. deFember . &sykakŊi Ad
vent ,9. vasirnaSja, )alXkariFsony,
0ŤvelŊdési +iz és és Sarkja
0indenkit szeretettel virXnk ren
dezvényeinkre

Barkócaberkenye
eSSen öt évvel ezelŊtt, ilyentijt
történt az, hogy 0agyarorszigon mir
nem FsXSin %arkyFa tinFFsoSort és
%erkenye tinFFsoSort létezett, ha
nem %arkyFaberkenye is. 7Xdniillik
hivatalosan is megalakXlt &sykakŊn
a %arkyFaberkenye Egyeslet, mely
FélXl tŤzte ki a néSi hagyominyok
Ŋrzését, a magyar néStinF elsajitíti
sit, néSszerŤsítését.
Akkor még nem gondoltuk, hogy
öt év múlva ezek a Félok Fsak soka
sodni Iognak, valamint szerteigaz
nak. Elkészítettk a sajit logynkat,
Silyizatokat nyertnk, megjirtuk
²tojis héjjal a Ieneknkön /u[em
burgot, tinFtanirok és tagok is jöt
tekmentek kitŊl így búFsúztunk kitŊl
úgy . 9annak tagok, akik SozíFiyt vil
tottak így lett Sl. -anibyl tinFos he
lyett kivily teFhnikus, vagy 0ynibyl
remek Silyizatíryis . .is hajtisaink
nŊttek, gyesedtnk, okosodtunk s
egy nagy Fsaliddi Iormilydtunk. Az

akkor legkisebbnek szimíty 'ominik,
akinek még az illis is nehezére esett
eleinte, most mir az összes linynil
magasabb és egyike a leggyesebb
tinFosainknak. /egnagyobb hajtisa
ink mir IelnŊttek a IölnŊtt FsoSortig,
ott most ŉk a legkisebbek, im FseS
Set sem a leggyetlenebbek. 6Ŋt
9égezetl Sedig ezen a hatalmas %er
kenyés tortin, annak is a habjinak
legFsúFsin ott FsFsl egy FsöSSség.
8gyanis megszletett az elsŊ és leg
aSrybb barkyFis 3reszter *ergely,
.ata és %alizs tndéri kisÀa. 5emél
jk, *ergŊ is majd olyan aktív lesz ha
IelnŊ, mint anyukija, aki a SoFakji
ban hordta magival a Srybikra. A
néSzenét Sedig talin mindennél ha
marabb hallgatta odabentrŊl ²s lim,
most is ez a legjobb altatódal.
/egújabb taniraink *yöngyi és
*ibor új dimenzióba helyezte szi
munkra a néStinFot. 0intha minden
ki új szemvegen it litni a tinFokat.

3róbiinkon megmaradt a humor, a
diFséret de minden mis új. A min
dennaSos izomlizat mir talin meg
szokjuk, Fsak valami o[igénsitor kel
lene a mŤvelŊdési hiz nagytermébe
ilyenkor. 5eméljk gymölFsözŊ lesz
a kaSFsolatunk s a mi lelkesedésk
*iborék szakmai tudisival egytt
valami maradandót eredményez.
.észl az új kirtyanaStirunk is,
melyet ismét kreatív menedzsernk,
9irig tervezett. A tavalyi évben kb
 )t bevételnk lett a sok Iel
ajinlott  ból, amit hilisan köszö
nnk. ,dén is nagy örömmel vesszk
a szíves timogatist, melyet tinFa
inkkal, vidim IelléSéseinkkel, a régi,
Fsaknem elIeledett hagyominyaink
megŊrzésével valamint &sókakŊ jó hí
rének öregbítésével igyeksznk meg
hililni.
Adószimunk 
(UGŊGL2UVRO\D
DWiQFFVRSRUWÀUNiV]D
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Január a kertben
-anuir az elŊkészletek hónaSja. ,lyenkor nézzk it az
irjegyzékeket,
katalógusokat, mire lesz szkségnk az év Iolyamin
magra, növényre,
mŤtrigyira, növényvédŊszerre, szerszimra és hol le
het ezeket a legelŊnyösebben beszerezni.
.észítsnk ehhez ltetési, Ielhasznilisi és növényvé
delmi tervet.
A szerszimokat javítsuk és élezzk meg. )agymentes
idŊben
az elmaradt isist, trigyizist elvégezhetjk, és a tava
szi teleSítéshez a gödröket kiishatjuk.
+a a kertbe mezei vadak bejirhatnak, a Iik törzsére
rakjunk drót vagy
mŤanyaghilót, esetleg niddal Iedjk be. A kerítést is
vizsgiljuk meg,
ninFs e lyuk rajta.
A díszkertben ² ha eddig elmulasztottuk ² a Iagyérzé
keny növényeket
takarjuk be és a hónyomis elkerlésére az oszloSos
IenyŊket több helyen
kössk össze. A havat az örökzöldekrŊl rizzuk le.

+a sziraz a talaj, a IenyŊket és az örökzöld Fserjéket
alaSosan öntözzk be.
A nagy virigrgyŤ Fserjék Sl. aranyFserje, díszbirs, mo
gyoró, húsos som)
levigott és vízbe rakott vesszŊi, igai szobahŊmérsék
leten kivirigoztathatók.
A haszonkertben a gymölFsIikról a risziradt termé
seket és a Iöldre hullott leveleket gyŤjtsk össze és éges
sk el. Az idŊsebb Iik kérgét kaSaróvassal
és drótkeIével tisztítsuk meg. )agymentes naSokon
meg lehet kezdeni a gymölFsIik metszését, a sziraz
igak eltivolítisit.
A IöldbŊl elŊtörŊ sarjakat tŊben vigjuk le, mert a meg
maradt Fsonk rejtett
rgyeibŊl több új hajtis nŊ ki. A  évnél nem idŊsebb
Iikat, bokrokat
itltethetjk, lehetŊleg Iöldlabdival. A szŊlŊben javít
suk meg a timberendezést és a kötéseket is nézzk it.
%ékés, boldog új évet kívinnak kedves visirlóiknak a
móri SiaF udvari gazdabolt dolgozói

Egyházi hírek
A IehérvirFsurgói Slébinia jótékonysigi batyus

tattuk ki a %alizs ildis szertartisit, és gyertyaszente

bilt tartott . Iebruir re Sénteken este  óritól a

lést is végeztnk a szertartisok végén. &sókakŊn is széS

IehérvirFsurgói mŤvelŊdési hizban.

szimmal tartottik meg ezt a széS hagyominyt, amit so
kan balizsolisnak hívnak és ismernek.

A . januir én megtartott vasirnaSi  az ldö
zött közelkeleti keresztények megsegítésére tartott gyŤj

)ebruir in *yertyaszentelŊ %oldogasszony nneSén

tést tovibbítottuk az egyhizmegye Ielé. .öszönjk ado

a bodajki kegytemSlomban Iél kor nneSélyes szent

minyaikat

misét imidkoztunk, mely szentmisén kiosztisra kerlt a
6zeretetling.

A . Iebruir i vasirnaS a liturgiik végén szolgil
Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
+étIŊ .. kedd, szerda .., .. Fstörtök zirva Séntek ..
7el , ZZZ.segitoszuzmaria.hu, email bodajkiSlebania#tonline.hu
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Liturgikus elmélkedés
Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a szmirnaiakhoz írt
OeveOéEĘO 1n  ±   )Xnk  
.risztus meghívott bennnket orszigiba és di
FsŊségébe ,gniF, mis néven 7eoIorosz, az Atyaisten
és az Ŋ szeretett )ia, -ézus .risztus Ézsiiban levŊ
szmirnai egyhizinak ² amely irgalomból
megnyert minden égi ajindékot, telve van hittel
és szeretettel, semmi kegyelemben hiinyt nem szen
ved, ,sten elŊtt kedves, és dvösen munkilkodik ²
dvözletét kldi a 6zentlélekben és ,sten ,géjében.
Éldom -ézus .risztust, az ,stent, aki titeket oly
bölFsekké tett. Az a taSasztalatom ugyanis, hogy ti
tökéletesek vagytok az illhatatos hitben mintegy
ri vagytok szegezve test és lélek szerint az Ór -ézus
.risztus keresztjére, és a szeretet megszilirdított
benneteket .risztus vére iltal.
7eljes és erŊs hittel hisztek a mi 8runkban, aki test
szerint valóban 'ivid nemzetségébŊl szletett 5óm
, ). ,sten akarata és hatalma szerint, az ,sten )iit,
aki valóban 6zŤztŊl szletett, -inos megkeresztelte,
hogy megvalósuljon iltala mindaz, ami elŊ van írva
0t , ). 3onFius 3ilitus és
+eródes negyedesIejedelem alatt valóban IelIeszí
tették értnk test szerint a keresztre s mi mir ennek
a gymölFse vagyunk az Ŋ isteni szent kínszenvedé

se iltal), hogy Ieltimadva mindörökre magasra tart
sa ziszlajit Egyhiziban, az Ŋ egységes testében a
szentek és hívŊk elŊtt, legyenek akir a zsidók, akir a
Soginyok közl valók. 0indezt Sedig értnk szenved
te, hogy dvösségre jussunk, és valóban szenvedett,
mint ahogy valóban Iel is timadt. en tudom, hogy Iel
timadisa utin is testben volt, és hiszem, hogy most
is testben van. Amikor 3éternek és tirsainak megje
lent, azt mondta
)ogjatok meg, és taSintsatok meg, és lissitok,
hogy nem vagyok test nélkli kísértet /k , ).
Azok mindjirt megérintették, és hittek .risztus tes
tének és lelkének valósigiban. Ezért vetették meg a
halilt, és lettek gyŊztesek a halil Ielett. )eltimadisa
utin Sedig velk evett és ivott, mint
akinek teste van, bir lélek szerint mir egyeslt az
Atyival. Ezekre hívom Iel Àgyelmeteket, testvéreim,
bir tudom, hogy ez a ti hitetek is.
&sókakŊ, . januir .
0yURF]7DPiV
SOpEiQRV

Tájékoztató a szelektív gyujtésrol

7isztelt hgyIelnk
A zsikban kizirólag az alibb Ielsorolt hulladé
A 'eSónia 1onSroÀt .It. a hizhoz menŊ sze kokat szíveskedjen gyŤjteni
lektív gyŤjtést az alibbiak szerint végzi az gnök
 mŤanyag dítŊs, isvinyvizes 3E7) SalaFkok,
teleSlésén.
 mŤanyag kozmetikai és tisztítószeres Áako
nok,
 többrétegŤ italos tejes, gymölFsleves)
0Ťanyag, és Iém Fsomagolisi hulladék
gyŤjtése ittetszŊ zsikban)
kartondobozok,
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 Iém italos dítŊs, sörös), ill. konzerves do
A mŤanyag és a SaSírhulladék gyŤjtése
bozok
egyszerre történik
A mŤanyag és Iém SalaFkokat, Áakonokat,
többrétegŤ italos kartondobozokat kiöblítve, la
A szelektíven gyŤjtött Fsomagolisi hulladék
Sosra taSosva rakjik a gyŤjtŊzsikba, így keve nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel
sebb helyet igényel
szennyezett
A mŤanyagIém és SaSírhulladék elszillítisa
tovibbra is ingyenes és ninFs mennyiségi korlit
3aSírhulladék gyŤjtése kötegelve)
ja. .érjk a szelektíven gyŤjtött mŤanyag és SaSír
.érjk, hogy az alibbi SaSírhulladékokat ösz hulladékokat is a szillítis naSjin reggel  óriig
szehajtogatva és összekötözve, a mŤanyagos az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni
gyŤjtŊzsik mellé helyezzék, lehetŊleg olyan mó
don, hogy az a Iorgalmat ne zavarja
.öszönjk az egyttmŤködését
 újsigSaSír, SrosSektus, irodai SaSírok, géS
SaSír, SaSírzaFskó, kartondoboz
'HSyQLD1RQSURÀW.IW

+izhoz menŊ szelektív hulladékgyŤjtési naSok . &sókakŊ
minden hónaS utolsó Fstörtök, kivétel deFember hó)
januir

Iebruir

mirFius

iSrilis

mijus

június

július

augusztus

szeStember

október

november

deFember
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Borrendi Krónika
Elindult az év, és megkezdŊdtek a
szakmai Srogramok is. 3ir évvel
koribban hirom hegyközség mŤ
ködött a borvidéken, de összeol
vadtak, így a 0óri %orvidék .özös
+egyközsége szervezi a %orvidéki
%ormustrit hosszú évek óta.
&sókakŊn egy kiFsit mis a helyzet,
mert nilunk mi, azaz a 6zent 'o
nit %orrend a hizigazdija ennek a
misIél évtizedes hagyominynak. A
kezdetek kezdetén az volt a Félki
tŤzés, hogy a borosgazdik ismer
jék meg egymist, egymis borait
és néhiny szakember irinyítisa
mellett ellenŊrizzék, minŊsítsék a
borokat, hogy az minden jelenlévŊ
okulisira szolgiljon. A korrekt kri
tika Iontos dolog, természetesen
olyan stílusban, hogy ne keltsen a
gazdiban rossz érzést akkor sem,
ha esetleg a bor nem nyerte el a
szakemberek ésvagy a gazdik tet
szését. +a egy bor Ànom, jól kezelt,
Iajtijinak és korinak megIelelŊ
Saraméterekkel rendelkezik, akkor
a készítŊjét diFsérik és követendŊ
Séldaként illítjik a többiek elé. +a
borhibit, borbetegséget Iedeznek
Iel a vizsgilt tételben, akkor a hoz
ziértŊk és a taSasztaltabbak iriny
mutatist adnak a gazdinak, hogy
hogyan tudja elkerlni, megelŊzni,
meggyógyítani azt a Sroblémit. 9ol
tak kezdeti nehézségek, de összeg
észében komoly eredményeket
könyvelhet el a rendezvény, hiszen
minden teleSlésen javult a borok
íze, tisztasiga, minŊsége.
6zerenFsére &sókakŊn is elmond
ható ez és erre nagyon bszke lehet
minden helyi borosgazda. A „hivata
losµ bormustrit évek óta megelŊzi
egy hizi mustra, ahol Fsak Fsóka

kŊiek vannak jelen. Ez egy nagyon
kedves, jó hangulatú boros este,
sok nevetéssel, de mégis komoly
dolog is, hiszen ki lehet vele szŤrni
a nagyobb hibikat. 6ok helyi bor
termelŊ jobban kedveli ezt a zsíros
kenyeres estét, mint a hetven IŊs,
vaFsorival ziródó „nagyµ mustrit.
A hizi mustra ebben az évben az
iskoliban, a megszokott hangulat
ban zajlott. .öszönjk a tanintéz
mény vezetésének a lehetŊséget
,gazin hibis tétel nem volt, de né
hiny bor esetében a kénszint még
mindig túl magas.
A %orvidéki %ormustrinak a )alu
hiz nagyterme adott otthont. +ar
minFkét mintit sorolt be a leveze
tŊ borlovag, +orvith &saba, volt
hegybíró, a segítségeivel. A 0órról,
=imolyról, 6örédrŊl, &sikberény
bŊl, EtérŊl és &sókakŊrŊl érkezŊ
vendégsereg elégedett volt a kínilt
borokkal. A szakmai részt követŊ
en leFsós, zöldborsós, Fsirkemijas
étel, &sókakŊi sertésszelet rizzsel
volt a vaFsora, melyet ebben az év
ben is 9égh *yörgynek és kedves
Ieleségének, 0argónak köszönhe
tnk. 1emFsak nekik jir köszönet,
hiszen nagyon sokan segítettek
neknk, tagok és nem tagok, hogy
minden zökkenŊmentesen menjen.
A legnagyobb tisztelet azonban a
FsókakŊi borosgazdiknak jir, hi
szen nem övezné ekkora érdeklŊ
dés ezt a rendezvényt, ha Ŋk nem
hoznik el boraikat.
0óron több mustra is lesz, de nem
maradhat el a Fsikberényi és a zi
molyi sem. +a valakit érdekelnek a
borok, érdemes ellitogatni ezekre
a helyekre. 1emFsak azért, mert
jó a hangulat és segítŊkész a tir

sasig, és nemFsak azért, mert en
nél olFsóbb szakmai Srogram nem
létezik ebben a mŤIajban, hanem
azért is, mert ezekkel a litogati
sokkal egy teljes kéSet kaShat az
érdeklŊdŊ, a 0óri borvidékrŊl.
/assan kiIele megynk a télbŊl és
bir okozhat megleSetéseket az
idŊjiris, azért érdemes a kelle
mesebb, langyosabb naSokon ka
Férkodni a metszés gondolatival.
A lemosó Sermetezéshez szksé
ges anyagokat is be lehet szerezni
ilyenkor, hogy elkerljk a hirtelen
beillító tavasz miatti Sinikot, ami
kor a késŊn ébredŊ gazdik Sillana
tok alatt elkaSkodjik a Iontosabb
szereket.
+a a metszŊ hideget Fsak egy naS
ra is Ielviltja a ligy tavaszi szellŊ,
vagy Fsak annak ígérete, legynk
ri Ielkészlve. )ussunk ki a szŊ
lŊbe, de ne illjunk neki azonnal a
munkinak 1e menjnk a téli Iagy
utin Ielengedett, siros Iöldre a tŊ
kék közé, hanem ljnk le a sorok
aljin, ott ahol megbújik egy kis asz
tal, melyre a késŊ téli naS könnyen
ritekint, hiszen a Iölötte igaskodó
gymölFsIa még lomb nélkl ilmo
dik viaszos héjú, hatalmas gymöl
FsökrŊl. Ahogy a Ia a hosszú szen
dergés alatt, úgy mi is töltŊdjnk Iel
energiival, akir Sir SerF alatt. Egy
kis újhagyma, szalonna, Suha ke
nyér a testnek, egy kis darab a Fso
dilatos FsókakŊi tijból a léleknek
és talin mir mondanom sem kell,
hogy egy Sohirka bor, a testnek és
a léleknek egyarint.
Egészségkre
3DORFVDL-HQŊ
NUyQLNiV
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Várbarátok Társasága beszámolója a
2015-ös év eredményeirol, munkáiról.
Az elmúlt ös évben jelentŊs eredménye
ket értnk el. A 6zékesIehérviri 7örvényszék a
beadott iratok alaSjin megillaSította, hogy a 9ir
baritok 7irsasiga a . évi &/;;9 törvényben
elŊírt Ieltételeinek megIelel, így 9irbaritok 7irsa
sigit tovibbra is közhasznú szervezetté nyilvinít
ja.
A közhasznú jogillis megszerzésének idŊSont
ja . . . naSja, amely . június naS
jitól viltozatlanul Iennill. 0ódosítottuk alaS
szabilyunkat az elmúlt évben, és megtartottuk
vezetŊségvilasztó közgyŤlésnket is, mely öt évre
szól. Az egyeslet alaSvetŊ Félja nem viltozott, to
vibbra is a virrom mŤemlék jellegŤ megóvisa, az
illagromlis megakadilyozisa, a lehetŊségekhez
kéSest történŊ rekonstruilisa, a virhoz vezetŊ
út, a vir környékének kulturilt rendben tartisa, a
vir és a Ialu történelmének megismertetése, ha
gyominyainak megŊrzése. Anyagi lehetŊségeink
szerint az éSítkezés, a régészeti Ieltiris, a Silyi
zatok önrészének, hagyominyŊrzŊ FsoSortok mŤ
ködésének, valamint a mŤemlék idegenIorgalmi
hasznosítisinak timogatisa.
A 9irbaritok 7irsasiga a Ient megjelölt Fé
loknak megIelelŊen mŤködött. Az elmúlt évben
hét alkalommal tirsadalmi munkit végeztnk a
virban és a vir környékén. )eladat volt az utak
karbantartisa, gyomirtis, kŊgyŤjtés, törmelék el
takarítisa.
.orminyzatunk kiemelt helyen kezeli a magyar
mŤemlékek megmentésének és hasznosítisinak
gyét. A 0agyar 1emzeti 9agyonkezelŊ Ànanszí
rozisiban éSltek Iel a leomlott Ialak, a kaSu
torony , a virkiSolna, Iolytatódhatott a régészeti
Ieltiris. Az elmúlt évben ben elkészlt a
kiSolnihoz vezetŊ léSFsŊsor, az igyúillis és a
jegySénztir helyisége, valamint a litogatók vizes
blokkja, tovibb Iolytatódott a régészeti Ieltiris.
0indez összességében  millió Iorintba kerlt.
5észleteiben  millió )t az éSítkezésre  millió
a régészeti Ieltirisokra) A beruhizisok elkészl
tek, amit /. 6imon /iszló miniszterhelyettes és
0arjai *yula 019 IŊigazgató adott it szeStember

in.
A 9irbaritok 7irsasiga sajit Ànanszírozis
ban a .lein 3ark .Itvel Ielújíttatta a virhoz veze
tŊ utat, amiért .. Itot Àzettnk. Az utat jó
minŊségŤ aszIalttal borítottik IelsŊ koSóréteggel
 négyzetméter nagysigban. Egy négyzetméter
ira .o )t. Az útéSítéshez szkséges Sénzt az
adózó illamSolgirok Ielajinlott iból, valamint
adominyokból és a tagdíjakból gyŤjtöttk össze.
Ezúton is megköszönöm az adominyozók szíves
timogatisit.
A FsókakŊi virban egyre nagyobb az idegenIor
galom, sokan litogatjik, és igénylik az idegenve
zetést. 9ass 5ezsŊné 7uFika a mi idegenvezetŊnk.
0egtanulta &sókakŊ virinak történetét a kezde
tektŊl naSjainkig, nagyon szívesen villal idegen
vezetést és meséli el a vir történetét. 0egköszö
nöm sok éves önzetlen munkijit.
A virnaSok rendezvényein természetesen részt
vettnk, ott voltunk a majilison a szilkaIesztivi
lon az adventi gyertyagyújtison. 0indenszentek
nneSén megemlékeztnk a meghalt lovagtirsa
inkról és virbaritokról. 0egemlékezésl gyertyit
gyújtottunk, és koszorút helyeztnk el emlékkre.
A jövŊben is tovibb Iolytatjuk a vir Ielújítisit.
%ekerltnk az orszigos virIelújítisi Srogramba.
/ 6imon /iszló miniszterhelyettes bejelentése
szerint  millió Iorint Ielhasznilisival a virat
teljesen helyre illítjik. A  os évben tovibb
Iolytatódik a vir régészeti Ieltirisa, melyhez a
019.  millió Iorintot biztosít. 1agyon jó, hogy
ezekhez a beruhizisokhoz sem a községnek,
sem a virbaritoknak önrészt nem kell biztosítani.
0i  alkalommal szerveznk önkéntes munkit a
kirtyanaStiron megjelölt szombatokon. 7ovibbra
is Ieladatunk lesz a vir környékének, az utaknak
a rendben tartisa, gyomirtis stb. 0egköszönöm
a virbaritok sok éves önzetlen munkijit, a 9ir
alja 9arroda segítségét a ruhik elkészítésében,
mellyel timogatott bennnket. 0egköszönöm
az adó inak Ielajinlisit, és kérem, hogy a
jövŊben is segítsék munkinkat Ielajinlisaikkal.
Adószimunk 9irbaritok 7irsasiga &sókakŊ
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 0egköszönöm 9égh *yörgynek
és Ieleségének 0argónak, hogy összejöveteleink
re elkészítették a Ànom ételeket, mely a tirsadal
mi munkisoknak nagyon jól esett.
9igyizni kell értékeinkre. 6ajnos gyakran elŊ
Iordul rombolis, szindékos kirtétel. A vir védel
mét a 72.E1 biztonsigi .It végzi.
gsszegezve úgy gondolom, hogy eredményes
évet zirunk. 6okat dolgoztunk a vir megmenté
sén. .öszönöm minden segítŊnknek a munkijit,
klönösen azoknak, akik nem &sókakŊn laknak,

mégis magukénak érzik az Ŋsi romokat. en szilir
dan hiszem, hogy IeléSl a FsókakŊi vir, ami )ejér
megye és &sókakŊ hírnevét öregbíti és Iellendíti a
Ialusi turizmust.
&sókakŊ . Iebruir .
6|UpGL3iO
9iUEDUiWRN7iUVDViJDHOQ|NH

A Bodajki Általános Iskola Bádasdy Tamás
Tagiskola féléves beszámolója
. szeStember jén zökkenŊmentesen el
kezdŊdött az új tanév. 6zemélyi Ieltételekben vilto
zis következett be. Ój kollégik érkeztek iskolinkba
.amoFsa Eszter német szakos tanir, :ajzer 6arolta
történelemmagyar szakos tanir, 8dvariné +orvith
Anna kémia teFhnika, tanító szakos tanir, 6zigeti -udit
tanító, 6eres Edit gyógySedagógus, /etenyei 6Fhmidt
*yöngyi néStinFtanir.
6zakos ellitottsigunk os. A munkatervben
megjelölt Ieladatok végrehajtisa idŊarinyosan meg
történt. .iemelten szereSelt a gyermekek egyéni ké
Sességeihez igazított ismeretek itadisa, Ielzirkózta
tisa, tehetséggondozisa. A gyermekek szabadidŊs
tevékenységének koordinilisit, irinyítisit .iss Adél
vezetésével a diikönkorminyzat végezte.
A gyermekek részvétele ezeken a rendezvényeken
 os. /ebonyolítisukhoz sok segítséget kaStunk a
szlŊktŊl, melyet ezúton is köszönnk. Aktívan részt
vettnk a Ialu életében is.
Az elsŊ Iélév Srogramjai a következŊk voltak
6zeStember
7anévnyitó nneSély, az elsŊ osztilyosok Iogadisa,
szlŊi értekezlet az elsŊ osztilyban.
A 6zlŊi 6zervezet megtartotta elsŊ közgyŤlését,
melyen %raun %élit elnöknek, .lézli 5itit és 1yerges
né 0itru Andreit alelnöknek, 3aloFsainé )Ťrész evit
gazdasigi vezetŊnek, 6zatzger &eFíliit gyermekvédel
mi IelelŊsnek vilasztottik meg.
7anulminyi, levelezŊversenyek elindítisa, 'g. osz
tilykéSviselŊk megvilasztisa. Az iskola diikelnöke
6zatzger 0artin lett.
6zlŊi értekezletek megtartisa.
&sókakŊi 9irnaSok.
7anmenetek, Iejlesztési tervek elkészítése.
0unkira nevelés keretében vidim szreten vet

tnk részt.
A rossz idŊ miatt az Ŋszi Fsalidi naS, harFitúra el
maradt, melyet tavasszal Iogunk megtartani.
Október
Anyakönyvek leadisa, statisztika elkészítése.
=ene 9ilignaSja, osztilyonként mŤsor készítése.
A közlekedés biztonsigról tartott elŊadist /évai
,mre rendŊr szizados, az alsó és IelsŊ tagozatos ta
nulóknak.
Az ,dŊsek 1aSja alkalmiból litogatis az ,dŊsek
Otthoniba, ahol a gyerekek mŤsorral és ajindékkal
kedveskedtek az otthon lakóinak.
Az Aradi vértanúk emléknaSja, IelsŊ tagozatosok
mŤsora.
.irindulis %udaSestre, az Erkel 6zínhizban  ta
nuló a :est 6ide 6tory FímŤ darabot tekintette meg.
.öszönjk a /u[emburgi %ariti 7irsasignak az uta
zis timogatisit.
3aSírgyŤjtés szervezése.
6zilkaIesztivil, szreti Ielvonulis, melyen  osztily
tanulói tinFFal kedveskedtek a Ialu lakóinak.
A FsókakŊi vir Ielszabadulisinak nneSe, 6örédi
3il a 9irbaritok 7irsasiginak elnöke elŊadist tar
tott a gyerekeknek, jitékos vetélkedŊ az iskoliban.
Az elsŊ osztilyosok részt vettek az óvoda iltal szer
vezett Ŋszi visirban.
Orszigos Srogram „0esélj nekemµ Silyizat kere
tében, minden osztilyban egy mese vagy Sróza meg
hallgatisa.
Az . osztilyban a 'iIer mérés elkezdése.
5észt vettnk a kinFsesbinyai .azinFzynaSok ren
dezvényen, asztaliteniszben 3ilÀ 7ímea arany, 6zabó
%alizs és %okor 7amis ezstérmet szerzett. 7anulmi
nyi versenyen 4. helyezést értek el tanulóink.
)alunneSély, 1emzeti nneS keretében iskolisok
mŤsora.
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ElkezdŊdött az úszisoktatis, minden Sénteken
mentek a gyerekek tanIolyamra.
November
ertekezlet, Iogadóóra.
,gazlitó naS, szeStember, október eseményeinek
értékelése.
EgészségnaS.
0irton naSi limSisIelvonulis, kézmŤves Ioglalko
zis, jitékos délutin szervezése.
Az elsŊ osztilyban negyedéves értékelés kiadisa.
. osztilyosok 3ilyavilasztisi .iillítisra litogat
tak el 6zékesIehérvirra.
.inFsesbinyin, a .azinFzy )erenF Éltalinos ,skoli
ban óralitogatison vehetett részt a tantestlet.
.örzeti SingSong versenyen aranyérmes 3ilÀ 7í
mea, ezstérmes 6zabó %alizs, %okor 7amis.
A 7inFsiFs 0ihily *imnizium iltal szervezett 7er
mészettudominyi 9ersenyen . helyezést értek el ta
nulóink 6zatzger 0artin, %okor 5iFhel, 0akk 3éter.
%odajk elŊIelvételi verseny . osztilyos tanulóknak.
A 6zlŊi 6zervezet szlŊknevelŊk biljit rendeze
tett, köszönjk munkijukat.
6zékesIehérviron .iss Adél biológia tanir és 6za
bó %alizs tanuló részt vett a „=öldsuliµ .onIerenFiin.
NéSdaléneklési verseny )ehérvirFsurgón.
%eadtuk a Silyizatot gkoiskola Fímre.
.iszely .inFsŊ tovibbjutott az Orszigos Német 9er
seny megyei Iordulójira.
Nyílt naSot tartottunk a szlŊknek.
. Advent, melyen IelléStek a hittanos tanulóink.
'eFember
. osztilyosoknak Silyavilasztisi szlŊi értekezlet.
7antestleti értekezlet, Iogadóóra.
0artonné 6zŤFs Aranka a IelsŊ tagozatosoknak a
dohinyzis kiros hatisiról mutatott be Àlmet.
%akonyFsernyén rendezett grundbirkózisi verse
nyen &zövek 0irió ezstérmet, 0uzslay Ale[ és %okor
7amis bronzérmet szerzett.
0ikulis naSi nneSség, /u[emburgból érkezett
Fsomagokat vehették it a gyerekek, köszönjk a lu
[emburgi baritainknak.
A . osztilyos tanulók a „-ónak lenni jóµ akFióban
ajindékFsomagokat készítettek, melyet eljuttattak a
riszorulóknak.
Alsó tagozatosok meglitogattik az új könyvtirat,
0ensiros =suzsa néni iltal szervezett széSolvasisi
versenyen vettek részt, ahonnan igazi élményekkel
tértek haza.
. Advent, melyen az alsó tagozatosok szereSeltek.
. Advent.
én iskolai kariFsonyi nneSély, .ikiFs egyttes
kariFsonyi mŤsora, köszönjk az AlaSítviny és a 6z
lŊi 6zervezet timogatisit.
A hittanosok kariFsonyi mŤsort adtak az ,dŊsek
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Otthoniban.
4. Advent. A IelsŊ tagozatosok adtak mŤsort a Ialu
kariFsonyon.
-anuir
7antestleti értekezlet, Iogadóóra.
)élévziró, tantestleti értekezlet.
.ihelyezett igazgatói értekezlet az iskolinkban, be
mutató óra az elsŊ osztilyban
. osztilyosok írisbeli Ielvételi vizsgija 0óron.
A /u[emburgi %ariti 7irsasig, /u[emburgban részt
vett a magyar naSokon, ahonnan ismét nagyon széS
ajindékokat kaStunk  Eurót, IénykéSezŊgéSet
és Iénymisoló SaSírt, köszönjk a timogatisukat.
-irisi Sróza és mesemondó verseny a .ultúrhiz
ban, a .ultúra NaSja alkalmiból, amelyen ASSel 0a
jit és Olih 6irit klöndíjjal jutalmazta meg a zsŤri,
köszönöm a 6zlŊi 6zervezet munkijit, akik szendvi
Fsekkel, teival vendégelték meg a versenyzŊket.
)élévi bizonyítvinyok kiadisa.
6zlŊi értekezletek megtartisa osztilyonként.
A . osztilyosaink tovibbtanulisa érdekében Iel
készítŊ Ioglalkozisokat szerveztnk matematikiból
és magyarból, az írisbeli Ielvételik januir in meg
történtek, virjuk az eredményeiket, amelynek ismere
tében kldhetik el Ielvételi jelentkezésket a kivilasz
tott közéSiskoliba. A közéSiskolai nyílt naSokon részt
vettnk.
*yógySedagógus irinyítisival végezzk az 6N,s
és %70s tanulók Iejlesztését, Ielzirkóztatisit. A hi
inyossigok Sótlisira korreSetilisok nyújtanak se
gítséget, a lehetŊséggel minden tanuló élhet. Az elsŊ
Iélévben a tantervi követelményeknek kettŊ tanuló ki
vételével minden tanuló eleget tett.
,skolink tanulminyi itlaga 4,4
Az elsŊ és misodik osztilyosok szöveges értéke
lést kaStak.
.osztilyban kivilóan teljesített &zomSó /éna
-eles eredményt ért el %raun %orbila, Nyerges
5éka, 9olenter %uzis Ébel, 0uzslay 3atríFia
. osztilyban kivilóan teljesített )Ťrész Eszter,
0agda 0ilin
-eles eredményt ért el )örhétz /ili, 6imiFska .inga
. osztilyban kitŤnŊ tanulók ASSel 0aja, .iszely
9inFe, 9arga -onatin
jeles tanulók %okor Édim, %raun %éla, )ehér
Elizabet, .iszely =selyke, .oviFs ,vett, 3esti %orbila,
:inkelman 3etra
4. osztilyban kitŤnŊ tanulók .irily Eszter, 6zabó
.arina, 7óth eva
jeles tanuló 0akk /iliina
. osztily kitŤnŊ tanuló 9arga %arnabis
jeles tanulók .örmendi Attila, Olih 6ira
. osztily kitŤnŊ tanuló 6zabó %alizs
. osztily kitŤnŊ tanuló /óderer 'orka
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jeles tanulók %okor 5iFhel, .iszely .inFsŊ
. osztily kitŤnŊ tanuló 6zatzger 0artin
Az iskoliban Iegyelmi eljiris nem volt. A hizirend
szerinti ÀgyelmeztetŊ intézkedések szima , diFsére
tek szima .
Egy IŊre jutó mulasztott naSok szima 4,4 igazo
latlan mulasztis nem történt.
7anulóink  a vett részt tanulminyi és sSortver
senyeken.
7érítésmentesen az alibbi szakköröket indítottuk
el angol, inIormatika, kézmŤves, színjitszó, Iurulya,
énekkar, alsós német. 7ovibbra is részt vesznk a me
gyei %ozsik Srogramban. A helyi sSortkör Iutball szak
osztilyinak utinSótlisit kívinjuk elŊsegíteni.
6zoros kaSFsolatot tartunk Ienn a gyermekjóléti
szolgilat munkatirsival, a körjegyzŊvel a gyermekvé
delmi Ieladatok ellitisa érdekében. A jelzŊrendszeri
hilózat mŤködik. grvendetes, hogy klönös intézke
désre az elmúlt Iélévben nem kerlt sor. %iztosítottuk
minden tanuló szimira az ingyenes tankönyvet, az
önkorminyzat anyagi hozzijirulisival.
4 IŊ naSközis és  tanuló menzis ellitisban ré
szesl.
+avi munkaértekezleteken megbeszéltk a ma
gatartis, szorgalom helyzetét és az aktuilis törvényi
viltozisokból adódó Ieladatokat. Az Ŋszi nevelési ér
tekezlet keretében .inFsesbinyin óralitogatison vet
tnk részt.
A szlŊkkel a kaSFsolatot szlŊértekezleteken,
Iogadóórikon és Fsalidlitogatisokon tartjuk Ienn.
NyíltnaSot szerveztnk, az érdeklŊdŊk szima az el
múlt évekhez kéSest nŊtt.
0inden hónaS elsŊ szerdijin .. óriig Io
gadóórit tartunk, melyen talilkozhatnak a szlŊk az

osztilyIŊnökkel és a szaktanirokkal. 6zeretnénk, ha
többen élnének ezzel a lehetŊséggel
7irgyi eszközeink Iejlesztését anyagi lehetŊségeink
szerint bŊvítjk. Nagyon sok segítséget kaStunk az ön
korminyzattól, szlŊktŊl, egyéni villalkozóktól, AlaSít
vinytól, amiért köszönetnket Iejezzk ki.
*ondot Iordítunk az óvoda és iskola jó kaSFsolati
ra, kölFsönös litogatissal megismerjk egymis mun
kijit. 'eFemberben ellitogattak hozzink a nagyFso
Sortos óvodisok. )ebruirra tervezzk az iskolaviró
Ioglalkozisunkat, ahova minden leendŊ . osztilyost
és szleit szeretettel virunk.
A német nemzetiségi oktatis sikeresen Iolytatódik
az .. és . . osztilyban. .edvezŊ taSasztalatokról
szimoltak be a németet tanító kollégik.
grömmel jelentjk, hogy elnyertk az „gkoiskolaµ
Fímet, melyet januir  in %udaSesten %alogh =oltin
miniszter úrtól vehetem it.
A misodik Iélévben Iolytatjuk a munkatervben elŊ
írt Ieladatok megvalósítisit. )ebruir én .tól a
helyi 0ŤvelŊdési +izban tartjuk a hagyominyos Iar
sangi mulatsigot, melyre minden érdeklŊdŊt szeretet
tel virunk.
A tanulminyi eredmények és a versenyeken való ki
emelkedŊ teljesítmény a kollégiim kiviló munkijinak
az eredménye. .öszönöm a Iéléves, alaSos munkiju
kat.
7ovibbra is szimítunk a szlŊk, az önkorminyzat
és a Fivil szervezetek önzetlen timogatisira
%yF]eYD
7DJLQWp]PpQ\YH]HWŊ

Felvidék a bajnok
%eIejezŊdött a . 7éli .uSa. A )elvidék nyerte
meg a kuSit, misodik az gregÀúk FsaSata,
harmadik helyet a 7%& girdija szerezte meg, és
negyedik helyezett és egyben a legsSortszerŤbb
FsaSat a kuSiba visszatérŊ -unior lett. Az idén
legjobb jitékost és legjobb kaSust nem hirde
tettek a szervezŊk, im a gólkirilyi Fímet 0ayer
'ivid a )elvidék Fsatira nyerte el 4 góllal. A
nyerteseknek ezúton is gratulilunk
A 7éli .uSa utolsó versenynaSjin a következŊ
eredmények szlettek

7éli .uSa  ,,,. versenynaS .
januir .
. Iorduló -unior  7%&      )
*ólszerzŊk =ivodi Attila ) -unior) 0agda
,stvin, 9arga 7óth 6indor, 6FhZarFz 7amis,
6iSos ÉrSid, .aiser &saba ) 7%&)
. Iorduló gregÀúk  )elvidék      )
*ólszerzŊk =siSi 7amis ) gregÀúk) 6zabó
6zilird )elvidék)

XX. évfolyam 2. szám

11

. Iorduló gregÀúk  -unior    4  )
*ólszerzŊk =siSi 0ityis, 5abóFzki =solt ),
6tumSI *ibor, 5éti 3atrik, &söngedi .iroly greg
Àúk) =ivodi Attila ), =ivodi 5óbert -unior)
. Iorduló )elvidék  7%&      )
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A 7éli .uSit követŊen a &sókakŊi 6akk %aj

noksig következik . Iebruir in szom
baton a 9adisz 9endéglŊben. A sakk verseny
délutin  órakor kezdŊdik. A sakkozók meg
mérettetését követŊen . Iebruir én
szombaton reggel  óritól a helyi SinSongosok
mérik össze a tudisukat a helyi 0ŤvelŊdési +iz
ban. A SinSongot kedvelŊknek gyakorlisi lehe
tŊséget biztosítunk hirom Silyin a 0ŤvelŊdési
+izban minden Fstörtökön  óritól  óriig.
A sSortolni és versenyezni vigyókat nagy szere
tettel virjuk a versenyeinkre

Óvoda - Örökmozgók kora
A naSokban kezembe kerlt egy riSort a
mozgis kiemelten Iontos szereSérŊl. 7ótszöllŊsy
7nde mozgisIejlesztŊ Sedagógus szerint a
természetes mozgis a megIelelŊ idegrendszeri
érés alaSja, s a naSjainkra jellemzŊ mozgissze
gény környezet egyre több tanulisi Sroblémis és
viselkedészavaros gyermeket eredményez.
egetŊnek és roSSant aktuilisnak érezve a té
mit utinaolvastam, hogyan litjik ezt mis szak
emberek is. Ennek sommizata az alibb leírtak,
s bir az elmúlt évek bŊven szolgiltattak sajit ta
Sasztalatot is, úgy vélem, az Ŋ véleményk birki
szimira elIogadható és megkérdŊjelezhetetlen.
A testi és mozgisIejlŊdés szoros kaSFsolatban
ill egymissal, ahogy IejlŊdik egy gyermek Fsont
és izomrendszere, úgy vilik egyre erŊsebbé és
Iokozódik a mozgisigénye.
A mozgisIejlŊdés azonban összeIggésben
van az idegrendszer IejlŊdésével. ElsŊként az
alaSkéSességekért IelelŊs idegrendszeri kaS
Fsolatok alakulnak ki, késŊbb erre éSlnek a
bonyolultabb kéSességekért IelelŊs terletek. A
mozgis sorin az idegSilyik bejiratódnak, auto
matizilódnak.
+a a mozgisIejlŊdés sorin kimaradt, esetleg
túl rövid volt valamelyik szakasz kúszis, mi
szis, itIordulis stb.), ennek hatisira késŊbb
IeltŤnhet a nagymozgis gyetlensége, a mozgis

koordiniFió gyengesége, a Ànommozgis Iejlet
lensége, illetve ennek lehet hosszú tivú követ
kezménye az íris, olvasis zavara.
0it jelent+E7 ez a kisgyerek életében" Az
írisa rajza) rémes, izegmozog, nem kéSes kon
Fentrilt Àgyelemre. 9A*< egész teste tónustalan,
rossz a tartisa, gyenge a keze. 9A*< egyensúly
érzéke bizonytalan, mozgisa esetlen. 9A*< a
mozgisival ninFs ugyan Srobléma, ugyanolyan,
mint a többi gyerek, de ami neknk természetes,
tŊle konFentriFiót és Àgyelmet igényel, emiatt a
),*<E/0E Iirad el.
0it tehet a szlŊ, ha nem szeretne a 'uninak
menni" „miért is vettem meg azt az itkozott
komSot"µ)
+agyjik a gyermekeket természet diktilta
mozgisok gyakorlisival IelnŊni %ukIenFezze
nek, Sörögjenek, guruljanak a hegyoldalban,
ugorjanak irkot, kerítést, Iussanak, gyalogolja
nak, misszanak Iira. Ne Iéltsk, óvjuk Ŋket az
eséstŊl, hisz ez az önvédelem alaSja. Ne mérge
lŊdjnk a koszos nadrigon, örljnk, ha kúszik,
miszik a Iöldön.
+aszniljuk ki a közös mozgis adta lehetŊsé
geket, a sétikat, biFiklizéseket, s ne Ieledjk a
legIejlesztŊbb és legszebb tornaterem a 9értes
FsókakŊi oldala.



CsóKalózi Ramazuri
Szeretettel meghívjuk Önt, és
kedves partnerét, baráti társaságát
a Mesevár Óvoda és szülÝi
szervezete által szervezett

FARSANGI BÁL- ra
A jó hangulatról az élözene mellett a kalózok ésa büfé
gondoskodnak.A portyán szerzett javakat tombola
húzás keretén belül osztjuk fel.
2016. Február 20. szombat 20:00 MövelÝdési Ház
BelépÝjegy: 500 Ft
A jegyek megvásárolhatóak a helyszínen.
Tombolatárgyak felajánlását szívesen fogadjuk.
(A befolyt összeg az óvoda gyermekeinek programjait színesíti)

Szeretettel várjuk!
Az óvoda szülÝi szervezete

ß Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
Csókakoi
.iaGja &syNaNĘi gQNormáQ\]at  &syNaNĘ 3etĘ¿ X  7eleIoQIa[ 
)elelĘs NiaGy )Ħrps] *\|rg\ polgármester
0egjeleQiN  pplGáQ\EaQ  yta
.|vesspN ¿g\elemmel a reQGe]vpQ\eNet IpQ\NppeiQNet &syNaNĘ .|]spg )aFeEooN olGaláQ
valamiQt a ZZZFsoNaNohX iQterQetFtmeQ is olvashatjáN lapXQNat

